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REGULAMIN  SZKOLNYCH KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9  

IM. ŚWIĘTEJ JADWIGI KRÓLOWEJ W ZESPOLE SZKÓŁ 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie 

organizacji i sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. 2002 Nr 13, 

poz. 125 z późn. zmianami). 

Zarządzenie nr 45/2016 Lubelskiego Kuratora Oświaty z dnia 6 września 2016 roku w 

sprawie organizacji konkursów przedmiotowych i tematycznych dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów województwa lubelskiego w roku szkolnym 2016/2017. 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1) Konkursy przygotowuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursowa powołana przez   

dyrektora szkoły, który zatwierdza regulamin konkursów opracowany przez komisję.  

2) Regulamin konkursów określa:  

 liczbę etapów konkursu oraz sposób i terminy przeprowadzania eliminacji, w tym 

ustalenie i ogłoszenie wyników (zał. 1) 

 zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na szkolnym etapie konkursów,  

 propozycję literatury dla uczniów i nauczycieli wspomagającą w przygotowaniu się  

do konkursów (zał. 2)  

 sposób kwalifikowania uczestników do kolejnych etapów konkursów,   

 tryb pracy komisji na szkolnym etapie konkursów.  

3) W szkole organizowane są konkursy: ortograficzny, z języka angielskiego, matematyczny,   

przyrodniczy, polonistyczny, historyczny. 

4) Uczeń ma prawo przystąpić do każdego wybranego przez siebie konkursu. 

5) Uczniowie przystępują do konkursów  dobrowolnie.  

6) Do II etapu konkursów kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają 90% ogólnej liczby 

punktów.  

7) Nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursów mają obowiązek zapoznać uczniów i 

rodziców z regulaminem.  

8) Uczestnik konkursów powinien mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną i okazać ją   

komisji konkursowej.  

9) Rozwiązania zadań konkursowych uczniowie zapisują długopisem lub piórem (kolor tuszu,    
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atramentu – czarny lub niebieski).  

10) Wymagania edukacyjne i kryteria oceny, obowiązujące we wszystkich konkursach, są 

jednakowe dla każdego uczestnika danego konkursu.  

11) Komisje konkursowe organizując eliminacje, uwzględniają potrzeby osób    

niepełnosprawnych ruchowo oraz przewlekle chorych.  

12) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych terminów dla szkolnego etapu konkursu, jeżeli 

uczeń nie przystąpił do eliminacji w wyznaczonym terminie z powodu choroby, sytuacji 

losowej, udziału w innych konkursach.   

13) Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu i zakresu treści 

programowych wszystkich konkursów oraz ustalonych przez komisje konkursowe kryteriów 

wiedzy i umiejętności uczniów. 

14) Zadania konkursowe przygotowują członkowie Szkolnej Komisji Konkursowej. 

15) Zadania konkursowe do czasu rozpoczęcia eliminacji stanowią tajemnicę służbową.  

16) Szkolna Komisja Konkursowa prowadzi i przechowuje dokumentację konkursów, to jest:  

 protokoły z przebiegu I etapu konkursów,  

 prace pisemne uczestników I etapu.  

 

§ 2 

Organizacja i przebieg eliminacji etapu szkolnego 

1)  Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego konkursów odpowiada dyrektor szkoły.  

2) Do 27 września 2016 r. nauczyciel danego przedmiotu zgłasza do dyrektora szkoły 

uczestników eliminacji szkolnych.  

3) Zadaniem dyrektora jest:  

 zapoznanie nauczycieli, uczniów i rodziców z regulaminem konkursów;  

 powołanie szkolnych komisji przeprowadzających eliminacje oraz zespołów 

oceniających zadania uczniów co najmniej na trzy dni przed terminem konkursów 

wskazanym w regulaminie;  

 wydanie przewodniczącemu komisji arkuszy konkursowych; 

 nadzorowanie prawidłowego i terminowego przebiegu konkursów oraz przebiegu 

obiektywnego oceniania prac, odbywającego się na terenie szkoły w dniu 

przeprowadzanych eliminacji - poinformowanie uczniów o uzyskanych wynikach  

w ciągu dwóch dni od dnia przeprowadzonych eliminacji;  
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 zobowiązanie Szkolnej Komisji Konkursowej do punktualnego (godzina 9.00) 

rozpoczęcia i zakończenia eliminacji szkolnych.  

 rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji komisji szkolnych;  

 zebranie od rodziców uczniów zakwalifikowanych do etapu okręgowego oświadczeń 

wyrażających zgodę na umieszczenie nazwisk i wyników dzieci na stronie 

internetowej LSCDN i Kuratorium Oświaty w Lublinie;  

 prowadzenie i przekazywanie dokumentacji eliminacji szkolnych 

4) Uczestnik eliminacji szkolnych, rodzic/prawny opiekun ma prawo wglądu do pracy  

konkursowej w obecności dyrektora Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej oraz odwołania się od 

wyniku konkursu na etapie szkolnym w ciągu dwóch  dni od ogłoszenia wyników. Osoba   

oglądająca pracę konkursową musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy jest limitowany 

czasowo. Nie może trwać dłużej niż 15 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany  

i rejestrowany. 

5) Odwołania od decyzji komisji szkolnej należy kierować do dyrektora macierzystej szkoły 

w terminie dwóch dni od daty podania wyników etapu szkolnego. Decyzję szkolnych komisji 

oraz dyrektora szkoły uważa się za ostateczną.  

7) Do etapu okręgowego kwalifikuje się uczniów, którzy w eliminacjach szkolnych osiągnęli 

co najmniej 90% możliwych do uzyskania punktów. Na etapie szkolnym wymagania 

konkursowe nie wykraczają poza podstawę programową.  

8) W konkursie ortograficznym nie obowiązuje przyjęty dla innych konkursów próg 

procentowy. O przejściu do następnego etapu decyduje liczba błędów ortograficznych  

i interpunkcyjnych. Do eliminacji okręgowych przechodzi uczeń, który popełnił najwyżej  

3 błędy ortograficzne i 5 błędów interpunkcyjnych. Czas pisania dyktanda: 45 minut  

po odliczeniu czynności organizacyjnych. 

9) Zebranie dokumentacji eliminacji szkolnych: 

 protokół przebiegu eliminacji pierwszego etapu;  

 oświadczenia rodziców uczniów, którzy zostali zakwalifikowani do etapu drugiego; 

  arkusze konkursowe z rozwiązaniami uczniów i oświadczenia rodziców dołączone  

do każdego arkusza; 

 oświadczenie dyrektora szkoły; 

 kryteria oceniania zadań konkursowych. 

 10) Dyrektor szkoły w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 października 2016 r. osobiście 

lub pocztą przekazuje dokumentacje eliminacji szkolnych wszystkich konkursów  

do przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Konkursowej. 
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§ 3 

Organizacja i przebieg eliminacji drugiego etapu 

 

1) Eliminacje drugiego etapu przeprowadzane są w macierzystych szkołach uczniów 

zakwalifikowanych do drugiego etapu. 

2) Dyrektor szkoły powołuje szkolne komisje przeprowadzające eliminacje drugiego etapu co 

najmniej na trzy dni przed terminem konkursu wskazanym w regulaminie. Członkami komisji 

są nauczyciele, którzy nie są specjalistami w dziedzinie, której dotyczy dany konkurs. 

3) W dniu konkursu w godz. 7.30 – 8.30 dyrektor szkoły pobiera drogą elektroniczną arkusze 

zadań konkursowych;  

4) Uczeń rozpoczyna pracę z arkuszem punktualnie o godzinie 9.00. Odpowiednio wcześniej 

należy przeprowadzić czynności organizacyjne. 

5) Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji przeprowadzającej 

eliminacjedrugiego etapu konkursu odpowiada dyrektor szkoły. 

6) Po zakończeniu pracy przez uczniów, czyli o godzinie 10.30 lub 10.00 (w przypadku 

konkursu ortograficznego) komisja w obecności ucznia pakuje prace uczniów oraz dostarcza 

zapakowane prace do  właściwego oddziału zamiejscowego Kuratorium Oświaty w Lublinie. 

7) Informacje o wynikach uzyskanych przez uczestników konkursów zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej www.lscdn.pl. 

9) Do etapu wojewódzkiego zostaną zakwalifikowani uczniowie, którzy zdobyli co najmniej 

80% możliwych do uzyskania punktów. W konkursie ortograficznym nie obowiązuje przyjęty 

dla innych konkursów próg procentowy. O przejściu do następnego etapu decyduje liczba 

błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Czas pisania dyktanda: 45 minut po odliczeniu 

czynności organizacyjnych. Do czasu pisania nie zalicza się czasu wstępnego i końcowego 

odczytania całego dyktanda. 

10) Wyniki drugiego etapu konkursów będą publikowane na stronie internetowej LSCDN 

www.lscdn.pl (w zakładce Konkursy przedmiotowe) zgodnie z podanym harmonogramem. 

11) Zainteresowany uczeń, rodzic/opiekun prawny ma możliwość indywidualnego wglądu do 

pracy konkursowej w godzinach od 13.00 do 18.00 w obecności członka WKK w siedzibie 

LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie (tel. 81 53 216 05). Osoba oglądająca pracę 

konkursową musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy jest limitowany czasowo. Nie może 

trwać dłużej niż 15 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany i rejestrowany. 

Terminy wglądu do prac zostały wskazane w Terminarzu eliminacji konkursów 
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organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

12) Ewentualne odwołanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierać analizę 

rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się, ponownie sprawdzić i 

ocenić. Pismo odwołujące się od oceny WKK mogą złożyć uczeń lub rodzice/opiekunowie 

prawni, kierując je do Przewodniczącej WKK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych 

od daty ogłoszenia wyników konkursu. Zostanie ono rozpatrzone przez komisję odwoławczą 

w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne. 

Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez 

uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą. 

 

§ 4 

Organizacja i przebieg eliminacji trzeciego etapu (wojewódzkiego) 

1) Eliminacje wojewódzkie przeprowadza WKK zgodnie z podanym terminarzem. 

2) Na wykonanie zadań konkursowych, po odliczeniu czynności organizacyjnych, przeznacza 

się 90 minut. W konkursie ortograficznym uczniowie piszą dyktando w ciągu 45 minut po        

odliczeniu czynności organizacyjnych. Do czasu pisania nie zalicza się czasu wstępnego i 

końcowego odczytania całego dyktanda. 

3) Nie przewiduje się rejestracji audiowizualnej części ustnej konkursów z języka polskiego i 

języków obcych. Wypowiedzi ustne finalistów nie podlegają weryfikacji. 

4) Za rzetelność i prawidłowość przebiegu pracy komisji odpowiada jej przewodniczący. W 

skład komisji danej grupy eliminacyjnej nie mogą wchodzić nauczyciele, których uczniowie 

lub własne dzieci zostały włączone do tej samej grupy eliminacyjnej konkursu. 

5) Informacje o wynikach uzyskanych przez uczestników konkursów zostaną zamieszczone 

na stronie internetowej www.lscdn.pl zgodnie z Terminarzem eliminacji konkursów 

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

6) Finalistami konkursu wojewódzkiego zostają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do 

eliminacji wojewódzkich, wezmą w nich udział i uzyskają co najmniej 40% maksymalnej 

liczby punktów. W konkursie ortograficznym uzyskaniu tytułu finalisty decyduje liczba 

błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. 

7) Laureatami etapu wojewódzkiego zostają uczniowie, którzy zostali zakwalifikowani do 

eliminacji wojewódzkich, wezmą w nich udział i uzyskają co najmniej 80% maksymalnej 
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liczby punktów. W konkursie ortograficznym o uzyskaniu tytułu laureata decyduje liczba 

błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. 

8) Zainteresowany uczeń, rodzic/opiekun prawny ma możliwość indywidualnego wglądu do 

pracy konkursowej w godzinach od 13.00 do 18.00 w obecności członka WKK w siedzibie 

LSCDN przy ul. Dominikańskiej 5 w Lublinie (tel. 81 53 216 05). Osoba oglądająca pracę 

konkursową musi okazać dowód tożsamości. Ogląd pracy jest limitowany czasowo. Nie może 

trwać dłużej niż 15 minut. Każdy wgląd do pracy jest dokumentowany i rejestrowany. 

Terminy wglądu do prac zostały wskazane w Terminarzu eliminacji konkursów 

organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2016/2017 dla 

uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

9) Ewentualne odwołanie od wyniku uzyskanego przez ucznia powinno zawierać analizę 

rozwiązań tych zadań, które należy, według osoby odwołującej się, ponownie sprawdzić i 

ocenić. Pismo odwołujące się od oceny WKK mogą złożyć uczeń lub rodzice/opiekunowie 

prawni, kierując je do Przewodniczącej WKK w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych 

od daty ogłoszenia wyników konkursu. Zostanie ono rozpatrzone przez komisję odwoławczą 

w ciągu dwóch tygodni od daty złożenia. Decyzje komisji odwoławczej są ostateczne. 

Odwołanie wniesione z naruszeniem wymienionego powyżej terminu lub bez 

uzasadnienia nie będzie rozpatrywane przez komisję odwoławczą. 

 

§ 5 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach konkursów 

1) W pierwszym etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia 

określa komisja powołana przez dyrektora szkoły. 

2) W drugim i trzecim etapie konkursów zakres wiedzy i umiejętności obowiązujących ucznia 

określa WKK powołana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w odrębnym dokumencie, który 

zostanie opublikowany na stronie LSCDN www.lscdn.pl do 30 września 2016 r.  

3) Konkursy przedmiotowe obejmują wymagania wskazane w podstawie programowej oraz 

treści poszerzające zakres podstawy programowej. 

4) Konkursy tematyczne obejmują wymagania związane z wybranym przedmiotem lub 

blokiem przedmiotowym. 

 


